Ansökan

1

Skattereduktion för hushållsarbete
Ankomststämpel

Ärendenummer (fylls i av myndigheten)

Sänd din ansökan till
Skattekontoret Västervik
593 85 Västervik

Skattereduktion för utgifter för hushållsarbete
Sökande 1 3

2

Namn

Personnummer

Adress

Sökande 2

3

Namn

Personnummer

Adress

Fyll i uppgifterna nedan om arbetet utförts hos förälder
Förälder 1

4

Förälders namn

Personnummer

Adress

Förälder 2
Förälders namn

Personnummer

Adress

Sätt kryss om du har fått stöd från stat, kommun 6
eller landsting, bidrag eller försäkringsersättning.

Sätt kryss om ansökan avser fler än två sökande. 5

Underlag - arbetskostnader för utförda hushållsarbeten.
Bifoga kopia på fakturorna

SKV 4501 W utgåva 1 07-07

Fakturabilaga nr

7

Betalningsdatum

Lämna beskrivning av arbetena och var de
är utförda på sidan 2.

8

11

Fördelning av underlag för skattereduktion
Sökande 1
Underlag, kr

Skattereduktion, kr

Person-/organisationsnr på den du anlitat

9

Arbetskostnad inkl. moms, kr

Från egen bilaga 12
Underlag för skattereduktion 13
(summa arbetskostnader)

0

14

Sökande 2
Underlag, kr

10

Skattereduktion, kr

2

Sammanfattande beskrivning av utförda hushållsarbeten och var de är utförda

Övriga upplysningar

I underlaget ingår inte utgifter för åtgärder som det har beviljats bidrag eller annat stöd
från stat, kommun eller landsting eller försäkringsersättning för. Om du får bidrag, stöd
eller försäkringsersättning efter det att du lämnat ansökan ska du meddela Skatteverket
inom en månad från den dag då detta beviljades. 6
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är
riktiga och sanningsenliga.

Sökande 1

Sökande 2

Underskrift

Underskrift

Telefonnummer bostad

Telefonnummer arbete

Telefonnummer bostad

Telefonnummer arbete

3

Upplysningar
Ansökan - skattereduktion för hushållsarbete
1

Ansökan

Ansökan om skattereduktion ska göras skriftligen och
ha kommit in till Skatteverket senast den 1 februari
året efter det år då arbetet har betalts. Till ansökan
ska bifogas kopior av fakturor eller motsvarande
handlingar.
2

Hushållsarbete

Detta kan du t.ex. få skattereduktion för:
- städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
- gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden
- barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till,
bostaden, samt lämning och hämtning av barn vid
förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande
- annan omsorg och tillsyn som en person behöver
och som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
eller i samband med promenader, bankbesök, besök
vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.
Detta kan du t.ex. inte få skattereduktion för:
- arbete som du fått försäkringsersättning för eller
arbete som stat, kommun eller landsting lämnat stöd
för (t.ex. arbete som utförts av den kommunala hemtjänsten)
- arbete som utförts av en person eller ett företag som
är närstående
- resor och material
- sådana arbeten som utgör hälso- och sjukvård eller
liknande
- underhålls- och reparationsarbeten av t.ex. hushållsmaskiner och tv-apparater
- privatlärare
- sotning och avloppsrensning.
3

Sökande

Här ska personnummer, namn och adress uppges av
den sökande. Alla som är över 18 år och haft utgifter
för hushållsarbeten kan få skattereduktion. Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbete som
utförts före dödsfallet.
4

Föräldrars hushåll

Du kan även få skattereduktion om du betalat ersättning för hushållsarbete som utförts i föräldrarnas bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion. Föräldrarna måste vara bosatta i Sverige när
hushållsarbetet utförs. Uppge deras personnummer,
namn och adress. Ansökan som avser hushållsarbete
hos föräldrarna ska lämnas separat.

5

Fler sökande

Varje person som ansöker om skattereduktion måste
underteckna ansökan. Har två personer i samma hushåll gemensamt haft utgifter för hushållsarbeten kan
en gemensam ansökan lämnas. Om ni är fler än två
personer som gemensamt haft utgifter för hushållsarbeten, måste ni lämna flera ansökningsblanketter. Ni behöver bara lämna uppgifter om utförda hushållsarbeten
och kopior av fakturor m.m. tillsammans med en av
ansökningsblanketterna, "huvudblanketten". Sökande
nr 3 och följande behöver endast hänvisa till underlaget
i huvudblanketten. Samtliga personers ansökningar ska
lämnas i en gemensam försändelse till Skatteverket.
6

Andra stöd och bidrag

Har du beviljats bidrag eller annat stöd från stat, kommun eller landsting, eller försäkringsersättning för ett
hushållsarbete får utgifterna för det arbetet inte ingå i
ansökan, även om försäkringsersättningen eller stödet/bidraget inte täcker hela utgiften. Inte heller självrisken
vid erhållen försäkringsersättning utgör underlag för
skattereduktion.
7

Fakturabilaga

Bifoga kopior av fakturor eller motsvarande handlingar
för utförda hushållsarbeten. Numrera kopiorna för att
underlätta skattekontorets hantering.
8

Betalningsdatum

Här uppger du när du betalt för tjänsterna. Ansökan
ska ha kommit in till Skatteverket senast den 1 februari
året efter det år då du betalt arbetet.
9 Person-/organisationsnummer på den
som utfört arbetet

Här uppger du person- eller organisationsnummer för
den som utfört arbetet. För att du ska kunna få skattereduktion måste de som utfört arbetet ha F-skattsedel,
antingen när ni bestämmer att arbetet ska göras eller
när du betalar för arbetet. Om du anlitar ett utländskt
företag som inte har någon F-skattsedel, måste de ha
ett intyg. Intyget ska visa att företaget har genomgått
samma kontroll av skatter och avgifter i sitt hemland
som gäller för den som har F-skattsedel. Det betyder
att det av intyget ska framgå att personen eller företaget som utför arbetet bedriver näringsverksamhet i
sitt hemland och inte har skatteskulder. Du bifogar en
kopia av detta intyg med din ansökan.
10

Arbetskostnad

Ange arbetskostnaden inklusive moms. Den del av
utgiften som avser material, utrustning och resor ska
inte ingå i underlaget. Underlaget för skattereduktionen
är utgifterna för hushållsarbete som utförts i eller nära
bostaden samt för annan omsorg och tillsyn som utförts
i eller nära bostaden. I underlaget får inte värdet av
arbete som du eller en närstående gjort ingå. Du kan
inte få skattereduktion för tjänster utförda före den 1 juli
2007.
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Upplysningar
Ansökan - skattereduktion för hushållsarbete
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Beskrivning av utfört arbete

Se efter om det står på de fakturor (eller motsvarande
handlingar) som du bifogar vilka arbeten som utförts
och var arbetena är gjorda. Om det inte står ska du
lämna en sammanfattande beskrivning av arbetena.
Använd utrymmet på sidan 2 i ansökningsblanketten
eller skriv i en egen bilaga.
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Summa från bilaga

Om utrymmet på ansökningsblankettens första sida
inte räcker till kan du redovisa i en egen bilaga. För
över summan av arbetskostnaderna från bilagan till
sidan 1 på blanketten.
13

Storlek på underlaget för skattereduktion

Du måste ha ett underlag på sammanlagt 1 000 kr
inklusive moms (per sökande) för att kunna få skattereduktion. Högsta möjliga underlag för en person
är 100 000 kr, vilket ger en skattereduktion på högst
50 000 kr. För 2007 är högsta möjliga underlag
50 000 kr och skattereduktion på högst 25 000 kr.

14 Fördelning av underlag och skattereduktion

Uppgifter för fördelning av underlag och skattereduktion är en frivillig uppgift. Om en ansökan om skattereduktion berör två eller flera personer fördelas underlaget i lika andelar om inget annat anges. Annan fördelning måste alltså redovisas på ansökningsblanketten. En person kan aldrig få större skattereduktion
än 50 000 kr. För 2007 gäller högsta möjliga skattereduktion 25 000 kr. En beslutad skattereduktion som
inte kan utnyttjas vid inkomsttaxeringen pga. att debiterade förmögenhets-, fastighets- och inkomstskatter
är lägre än skattereduktionen, får inte sparas till ett
senare år.

Beslut
Du som ansökt om skattereduktion får ett skriftligt
beslut från Skatteverket. Om ansökan medges kommer skattereduktionen även att framgå av beskedet
om slutlig skatt.

